
 برنامه ریزی درسی واحد 400برنامه عملیاتی سال 

 یعلم اتیه یآموزش آعضا تیفیارتقاء کهدف کلی: 

 ها درسدرصد  90درس در بیش از  طرح یو اجرا نیدر تدو یعلم اتیه یارتقاء توان اعضا هدف اختصاصی:

 تحقق اهداف  پیامد:

  ه شده در سالیارا درصد دروس کارآموزی 50و  درصد دروس نظری 90تدوین و اجرای طرح درس بیش از   شاخص:

 گزارش پیشرفت برنامه  یابیتشاخص دس تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤل اجرا نام فعالیت ردیف

 400اسفند 29 400اول فروردین  ل برنامه ریزی کارگاهوومس برگزاری کارگاه تدوین طرح درس  1
برگزاری حداقل دو 

 کارگاه در سال  
 

 400اسفند 29 400اول فروردین  مسوول برنامه ریزی کارگاه کارگاه تدوین طرح دورهبرگزاری  2
برگزاری حداقل دو 

 کارگاه در سال  
 

3 
 یق اعضای هیات علمی در جهت تدوینتشو

 طرح درس و طرح دوره 
 400اسفند 29 400اول فروردین  EDCمدیر 

ارایه طرح درس برای 

 هریک از دروس استاد   
 

4 
ارایه بازخورد به طرح درس ها و ارزیابی و 

 طرح دوره ها
 400اسفند 29 400اول فروردین  EDCمدیر 

ارزیابی و فیدبک برای 

 کلیه طرح درس و دوره    
 



 برنامه ریزی درسی واحد -400برنامه عملیاتی سال 

 یعلم اتیه یآموزش آعضا تیفیارتقاء کهدف کلی: 

 پرخطر کرونا طیدر شرا یحضور ریغ درصد کارگاههای مورد نیاز بصورت 90 یبرگزار هدف اختصاصی:

 تحقق اهداف  پیامد:

  درصد کارگاههای مورد نیاز براساس نیاز سنجی آموزشی بصورت غیر حضوری برگزار شود 90  شاخص:

 گزارش پیشرفت برنامه  یابیتشاخص دس تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤل اجرا نام فعالیت ردیف

1 
برنامه ریزی کارگاههای مورد نیاز بر اساس 

 نیاز سنجی انجام شده 
  برنامه مدون کارگاهها   400اسفند 29 400اول فروردین  مسوول کارگاهها

2 

هماهنی با اساتی کارگاه جهت تدوین 

محتوای آموزشی تناسب با استاندارد 

 آموزش مجازی 

 400اسفند 29 400اول فروردین  مسوول کارگاهها

درصد محتوای  100

بصورت کارگاهها 

    استاندارد 

 

3 
هماهنگی با مسئولین دفاتر توسعه برای 

 اطالع رسانی 
 400اسفند 29 400اول فروردین  مسوول کارگاهها

 100اطالع رسانی 

   درصدی 
 

4 
اجرای کارگاه بصورت غیر حضوری و 

 متناسب با استاندارد آموزش مجازی 
 400اسفند 29 400اول فروردین  مسوول کارگاهها

درصد کارگاهها  100

 بصورت استاندارد    
 



 برنامه ریزی درسی واحد -400برنامه عملیاتی سال 

 یعلم اتیه یآعضا سیتدر ندیفرا تیفیارتقاء کهدف کلی: 

 مدرسان یآموزش یها تیفعالدرصد  100و نظارت بر  نیتدو کپارچهی ستمیس کی جادیا هدف اختصاصی:

 تحقق اهداف  پیامد:

  درصد فعالیت های آموزشی اعضای یات علمی در دانشکده ها و دانشگاه نظارت و پایش می گردند. 100شاخص:

 گزارش پیشرفت برنامه  شاخص دسیابی پایانتاریخ  تاریخ شروع مسؤل اجرا نام فعالیت ردیف

1 

ثبت کلیه فعالیت های آموزشی اعضای 

هیات علمی از قبیل دروس تدریس، ژورنال 

، برگزاری آزمون Book reviewکالب ها، 

 هاو ارزشیابی ها و ... در دانشکده ها 

 مسئول کارنامه آموزشی اساتید 

سئولین دفاتر توسعه و م

 وزشی انشکده ها ممعاونین آ

 400اسفند 29 400اول فروردین 

درصد فعالیت های  100

هریک از اساتید ثبت 

 شده اند   

 

2 
ثبت فعالیت های آموزشی اساتی در 

 دانشگاه) به غیر از موارد دانشکده( 

  دیاسات یمسئول کارنامه آموزش

 دفاتر توسعه نیسئولم
 400اسفند 29 400اول فروردین 

درصد فعالیت های  100

هریک از اساتید ثبت 

 شده اند   

 

3 
بازنگری کوریکولوم های درسی در هریک 

 از رشته ها در دانشکده ها هر دوسال یکبار

 کارشناسی کمیته برنامه ریزی 

 مسئولین دفاتر توسعه 
 400اسفند 29 400اول فروردین 

بازنگری کلیه کوریکولوم 

   ها بصورت دوسال یکبار 
 

4 

پایش فعالیت های اموزشی و بخصوص 

فرایند تدریس اعضای هیات علمی با 

 ویان جاستفاده از نظرات دانش

 کارشناس کمیته ارزشیابی 

 کارشناس کارنامه آوزشی 

 سئولین دفاتر توسعه 

 400اسفند 29 400اول فروردین 

کلیه دروس از نظر فرایند 

تدریس توسط 

دانشجویان در هر ترم 

   ارزشیابی شده اند 

 

 


